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Omfattning 

Policyn omfattar alla medarbetare inom kommunens samtliga verksamheter. 

Övergripande mål 

Mörbylånga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett 

hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Mörbylånga 

kommun. Arbetsmiljö är allt som påverkar oss i arbetet, såväl fysiskt som 

psykosocialt. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker utan även utvecklande 

och möjlig för den enskilde medarbetaren att arbeta i. En god arbetsmiljö är 

en förutsättning för att vi ska kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår 

service till medborgarna. Gällande lagstiftning ska ses som minimikrav.  

Denna arbetsmiljöpolicy ska ses ett verktyg för att uppfylla aktuell 

Personalstrategi. 

Värdegrund 

Mörbylånga kommuns värdegrund, Människan i fokus, och värdeorden 

ansvar, tillsammans, utveckling och kreativitet ska genomsyra allt arbete i 

kommunen, så också arbetsmiljöarbetet. 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt 

och jämlikt sätt. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen av arbets-

miljö- och rehabiliteringsarbetet genom policy, riktlinjer och rutiner till 

förvaltningen. Kommunstyrelsen ska se till att arbetsmiljöuppgifterna för-

delas inom respektive organisation på ett sådant sätt att chefer får i uppgift 

att verka för att risker i arbetet förebyggs och åtgärdas, så att en tillfreds-

ställande arbetsmiljö uppnås. Styrelsen ansvarar för att de personer som 

tilldelas ansvar och befogenheter inom arbetsmiljöområdet är tillräckligt 

många och har de befogenheter, de resurser och den kompetens som behövs. 

Chefers kunskaper och agerande har avgörande betydelse för att arbets-

förhållandena ska vara tillfredsställande och för att ohälsa och olycksfall ska 

förebyggas och att eventuella problem åtgärdas på bästa sätt. 

Cheferna ska ha god kännedom om reglerna i arbetsmiljölagen och övriga 

förordningar, föreskrifter och avtal, som är aktuella för verksamheten och 

hur dessa regler ska tillämpas. De ska också vara väl förtrogna med de 

anställdas arbetsförhållanden, ha kunskaper om arbetet och riskerna med det, 

ha kunskap om vilka om åtgärder som ska vidtas för att förebygga skador 

och ohälsa samt kunna vidta åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering. 

Alla medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en 

del av varandras arbetsmiljö. 

Samverkan 

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare 

och fackliga organisationer. Det ska finnas en organisation för att hantera 

arbetsmiljöfrågor. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt och 

framgångsrikt arbetsmiljöarbete.  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Mörbylånga kommun ska ha en god, säker och utvecklande arbetsmiljö 

genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna ska ha goda kunskaper 

inom arbetsmiljöområdet samt ha god förmåga att driva det dagliga arbets-

miljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud ska genomgå utbildning i 

Bättre arbetsmiljö (BAM). 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2015:4, framgår att arbets-

givaren ska ha uppsatta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

I Mörbylånga kommun strävar vi efter att minska den arbetsrelaterade 

ohälsan. Under 2016 och 2017 ska vi därför arbeta med en ökad tydlighet 

avseende förväntningar på arbetsplatsen.  

I dialog ska chefen och medarbetaren komma överens om hur krav och 

förväntningar kopplat till befintliga resurser ska hanteras.  Arbetsgivaren 

avser också att utbilda chefer och skyddsombud i frågor gällande ohälsosam 

arbetsbelastning och organisatorisk arbetsmiljö. 

Handlingsplan 

För att leva upp till kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en 

handlingsplan framtagen och den ska följas i organisationen. Uppföljning 

enligt handlingsplanen ska dokumenteras. 


